
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας! 

Όση ώρα θα περιηγηθείτε εδώ, 

σας καλούμε να σκεφθείτε ότι βρισκόμαστε όλοι μαζί σε έναν κύκλο, 

είμαστε ξυπόλητοι στο χώμα και 

νιώθουμε τη Γη.



77% αποδίδουν την ευθύνη για την κλιματική 

αλλαγή στην ιδιωτική βιομηχανία 
ΠΗΓΗ: Έρευνα Αγοράς FocusBari Νοέμβριος 2022

Τι λέει η Κοινή Γνώμη;



Έχει ευθύνη η βιομηχανία.

Η χημεία και η γεωργία συνεργιστικά έχουν αποτελέσματα έρευνας που δίνουν στη βιομηχανία πρώτες 

ύλες από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή;

Δηλαδή καλλιεργούν μη βρώσιμες καλλιέργειες και ερευνούν πώς τα προϊόντα αυτών γίνονται πρώτες 

ύλες.

Για παράδειγμα:

Για την αντικατάσταση του πλαστικού ξεκινήσαμε 27 χρόνια πριν, με το άμυλο καλαμποκιού και τα 

φυτικά έλαια, το δικό μας Mater-Bi®, 

Και σήμερα φτιάχνουμε βιο-πλαστική ύλη από βακτήρια.

Τα βακτήρια είναι οι εξυπνότεροι μηχανικοί του πλανήτη.



«Η Πράσινη Ενέργεια είναι το μέλλον»

44% λένε «ΝΑΙ», αλλά 34% λένε «ΌΧΙ»! 
ΠΗΓΗ: Έρευνα Αγοράς FocusBari Νοέμβριος 2022

Τι λέει η Κοινή Γνώμη;



Γιατί το 34% λέει Όχι;

Γιατί, δεν το πιστεύει. 

Γιατί ο όρος κυκλική οικονομία είναι πολιτικός. Συμπεριλαμβάνει και τα προϊόντα από πετρέλαιο, τα 

πετροχημικά.

Ορθά, ο όρος λέγεται κυκλική βιο-οικονομία. Για να είναι αληθινή η πράσινη ενέργεια.



64% θεωρούν τα φιλικά προς το περιβάλλον 

προϊόντα ακριβότερα 
ΠΗΓΗ: Έρευνα Αγοράς FocusBari Νοέμβριος 2022

Τι λέει η Κοινή Γνώμη;



Το παραδοσιακό πλαστικό εφευρέθηκε 120 χρόνια πριν. 

Και τότε αυτό έλεγαν. Ότι είναι ακριβό.

Μα πώς έγινε φθηνό; Γιατί το χρησιμοποιούμε υπερβολικά. Όμως έτσι δημιουργήσαμε υπερβολικά 

σκουπίδια...και ακόμη εκείνο το πρώτο πλαστικό δεν έχει διασπαστεί, δεν αποδομείται.

Τώρα εδώ και 27 χρόνια, για σκεφθείτε είμαστε ακόμη πιονιέροι, εφήυραμε το βιοπλαστικό.

Γιατί το λέμε βιοπλαστικό;

Γιατί έχει τη μαγκιά του πλαστικού στη χρήση, στην αφή, υφή, αντοχή στη θερμοκρασία 

Όμως το βιοπλαστικό αποδομείται και στο έδαφος και στη θάλασσα. 

Οφείλει να βοηθηθεί η νέα αυτή πρώτη ύλη όχι να φορολογείται το ίδιο με το πετροχημικό.



49% θεωρούν ότι η ανακύκλωση απαιτεί 

πολύ κόπο
ΠΗΓΗ: Έρευνα Αγοράς FocusBari Νοέμβριος 2022

Τι λέει η Κοινή Γνώμη;



Το πλαίσιο για τη θέσπιση της ανακύκλωσης δε στήθηκε σωστά από την αρχή.

Όμως και η υπερβολική ποικιλία στην παραγωγή από τη βιομηχανία πλαστικών και η υπερβολική χρήση 

από τους χρήστες έδειξε ότι η ανακύκλωση δεν τα καταφέρνει μόνη της.

Εδώ και τουλάχιστον δυο δεκαετίες μαθαίνουμε στην καθημερινότητά μας ότι δε δουλεύει αυτό το μέτρο. 

Και εξάλλου δεν ανακυκλώνονται όλα τα πλαστικά. Ακόμη και αυτά που ανακυκλώνονται μία, δυο, τρεις 

φορές μετά παραμένουν απόβλητο. Ρυπαίνουν. Μένουν.

Χρειάζεται να κατανοήσουμε τη διαφοροποιημένη συλλογή αποβλήτων. Να μάθουμε την 

κομποστοποίηση. Ό,τι κατανοήσουμε και μάθουμε, αυτό θα αγαπήσουμε και αυτό θα προστατεύσουμε.

Σας θυμίζουμε ότι είμαστε ακόμη ξυπόλητοι στο γυμνό έδαφος.  Είναι φρέσκο, μαλακό και δροσερό.



Ο σκοπός μας είναι να σας παρουσιάσουμε τη νέα 

τεχνογνωσία. Να καλέσουμε τη βιομηχανία και, να 

πούμε ότι με τα ίδια μηχανήματα που ήδη έχει, μπορεί 

να παράξει κομποστοποιήσιμα είδη –βιοπλαστικά 

δηλαδή.

Αυτά τα μπιλάκια είναι το βιοπολυμερές Mater-Bi. 

H αρχή του κύκλου.

Και δίπλα, το τέλος του κύκλου, βλέποντας πώς 

αποδομούνται τα κουτάλια, τα πηρούνια, τα μαχαίρια.
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Ξεκινάμε με τον καφέ,

Κάθε μέρα σερβίρουμε 12 εκατομμύρια δόσεις καφέ στην Ελλάδα.

Για σκεφθείτε και η κάψουλα να είναι κομποστοποιήσιμη, να πετιέται με τη μία όλο στον καφέ κάδο να γίνεται κόμποστ, 

ωφέλιμο για το έδαφος και για χρήση στη γεωργία.

MATER-BI COFFEE CAPSULES

EVEN THE CAPSULE BECOMES COMPOST

More than 2 billion cups of coffee are drunk every day in the world, 

and a large part produces non-recyclable waste.

Novamont has developed compostable capsules made of Mater-Bi with over 

60% of raw material of renewable origin.

The Coop Italia’s coffee Capsules are already on the market. The compostable

capsules can be disposed of together with organic waste allowing the reduction

of packaging waste.

BENEFITS

1_Industrially Compostable according to EN13432 

2_Biobased content ≥ 60%

3_High thermo-mechanical resistance (after post-molding 

annealing process)

4_No odor nor taste transferred to food
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Ζεστή σούπα σε πιάτο 
που αντέχει στους 90ºC για 1 ώρα

Η σήμανση ότι είναι κομποστοποιήσιμο
ξεκάθαρη
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Τρόποι παραγωγής για τη βιομηχανία – Know – how
1. Thermoformed products – Coloured        
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Τρόποι παραγωγής για τη βιομηχανία – Know – how
1. Thermoformed products – Coloured        
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- Αφή σαν πλαστικό
- Τα πετάς στον καφέ κάδο μαζί γιατί δεν 

μπορείς να τα ξεχωρίσεις, δε θα τα 
πλύνεις..

Και κλείνεις τον κύκλο τους σε αρμονία..



Τρόποι παραγωγής για τη βιομηχανία – Know – how
2. Coextruded products laminate – Χάρτινο με επικάλυψη 

βιοπολυμερούς
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Τρόποι παραγωγής για τη βιομηχανία – Know – how
3. Injection molding – Έγχυση σε καλούπι

License by Novamont SpA

Composting process



RE – USABLE FOR BABIES

70°C for 2hrs
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Κλείνουμε τον κύκλο ...
...Είμαστε στο χωράφι

...Εφαρμόζουμε για τις καλλιέργειές μας στο έδαφος 
βιολογικό φίλμ εδαφοκάλυψης...

...Στο τέλος της καλλιέργειας γίνεται λίπασμα
...Δεν υπάρχει πουθενά πλαστικό

...Απολαμβάνουμε να είμαστε ξυπόλητοι



Τρόποι παραγωγής για τη βιομηχανία – Know – how
3. Injection molding – Έγχυση σε καλούπι
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We will protect only what we love We

love what we know

We know what we understand We

understand what we are taught

Προστατεύουμε μόνο ό,τι αγαπάμε,…

Αγαπάμε ό,τι ξέρουμε,…

Ξέρουμε αυτό που κατανοούμε, …

Κατανοούμε αυτό που διδαχθήκαμε

Baba Dium Senegal Forestry Engineer 1968


